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PRIMĂRIA COMUNEI BĂLENI 

Str. Șos. București-Târgoviște nr.86, Băleni 

 

ANUNȚĂ 

 

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție: 

clasa I, inspector, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Achiziții Publice 

 

 CONDIȚII GENERALE: conform art.54 din legea 188/1999, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare 

 CONDIȚII SPECIFICE: 

- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 

lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalent; 

- Cunoștințe operare calculator: Microsoft Office – nivel mediu. 

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE: 

 Formularul de înscriere; 

 Copia actului de identitate; 

 Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări; 

 Cazier judiciar; 

 Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel 

mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al 

candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 

 Declarație pr proprie răspundere sau adeverință care să ateste că nu a 

desfășurat activități de poliție politică. 

Obs. 

Copiile actelor depuse vor fi însoțite de actele originale în vederea certificării 

lor de către secretarul comisiei de concurs. 

DATA LIMITĂ A DEPUNERII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE: 

In termen de 20 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial ( 07.08.2017) 

 

DATA CONCURSULUI: 

- 18 august 2017 ora 12,00 – proba scrisă; 

- 21 august 2017 ora 14,00 – proba de interviu. 

 

LOCUL CONCURSULUI: Sediul Primăriei comunei Băleni, str. Sos. București-Tîrgoviște, 

nr. 86. 

Informații suplimentare se pot obține de la biroul Resurse Umane – tel 

0245/265004/21 

 



 

Bibliografie: 

 

1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată, 

modificată și completată; 

4. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

5. Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale; 

6. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-

cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice; 

7. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii; 

8. Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a 

contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de 

servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de 

Soluționare a Contestațiilor. 

 

 

 

PRIMAR, 

 

Dr. MUȘAT Florea 


